A treia reuniune transnațională cu elevi și cadre didactice din cadrul proiectului de
parteneriat strategic KA2 2015-1-IT02-KA201-015458: Slow down, Move your
body, Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time S.M.I.L.E.
Istanbul, Turcia: 9 mai - 13 mai 2016
Participanți:
- Istituto di Istruzione Superiore "Piero Sraffa", Crema-Italia: 5 elevi, 4 cadre
didactice
- Liceul Tehnologic Petrol, Moreni - România: 5 elevi, 2 cadre didactice
- Atışalanı Anadolu Lisesi, Istanbul - Turcia: 20 elevi, 4 cadre didactice
- Bauskas Valsts Gimnazija, Bauska – Letonia: 5 elevi, 2 cadre didactice
- VI Liceum Ogolnoksztalcace Im. Krola Zygmunta Augusta W Bialymstoku,
Bialstok – Polonia: 4 elevi, 2 cadre didactice
Tematica:
Prezentarea interviurilor realizate în fiecare țară cu campioni ai sportului de echipă,
analiza chestionarelor referitoare la sporturile individuale și de echipă, realizarea unor
prezentări Powtoon cu privire la respectarea regulilor și fairplay.
Jurnalul activităților:
Luni - 9 mai 2016
Partenerii turci ne-au întâmpinat călduros și ne-au invitat să vizitam liceul. Au fost
prezentate informații privind școala și Turcia în general. După această prezentare a
urmat un tur al liceului, partenerii din proiect fiind foarte entuziasmați. Ni s-a
prezentat un program artistic realizat de către formații tradiționale din Turcia. S-a pus
accent pe transmiterea esenței tradițiilor turcești.

A urmat un clasic ,,ice breakers” - fiecare participant primind bomboane de diferite
culori. Cei care au ales o anumită culoare trebuiau sa răspundă la o anume solicitare ,,Care este meseria visată?” sau ”Ce hobby ai?”
A urmat prezentarea materialelor pregătite de fiecare echipă - având ca temă:
”campioni ai sportului de echipă din fiecare țară”.
Materialul pregătit de Romania a fost prezentat de elevele implicate in proiect.
Au vorbit despre Bogdan Voica (jucător de handbal la CSS Petrolul Moreni, Dinamo
București, Știința Bacău / în prezent antrenor la CSSM Bacău) și Gabriel Paraschiv
(jucător de fotbal la Flacăra Moreni, Petrolul Ploiești, Chindia Târgoviște, Oțelul
Galați / în prezent antrenor la Flacăra Moreni), foști elevi la Liceul Tehnologic Petrol
Moreni.

După-amiază s-a desfășurat un turneu de Fotbal (echipe mixte din elevi și profesori
din țările participante). Relaționarea a fost deosebită, iar efortul a fost răsplătit cu
medalii de onoare.

Marți - 10 mai 2016
Ziua a debutat cu pregătirea materialelor video bazate pe interviurile campionilor în
sporturile de echipă. S-a intrat în legătură cu echipa de la Convitto Nazionale
Domenico Cirillo-Scuole Annesse, Bari – Italia, prin Skype, pentru accesarea
videoclipului realizat.

Grupele mixte de elevi au avut sarcini legate de redactarea unor materiale legate de
importanța sportului de echipă. Materialele au fost citite de elevi și filmate. Toate
grupele s-au prezentat la înălțime, dovedind creativitate, spirit de echipă și
comunicare.

Gazdele au organizat un prânz festiv la care a participat atât profesorii cât și elevii,
într-o atmosferă relaxantă, propice comunicării și stabilirii unor noi conexiuni.

A urmat vizitarea salii de sport Kemer Kapali Spor Salonu, care s-a finalizat cu un
turneu de baschet și volei. la care au participat echipe mixte aparținând țărilor
participante. S-a dovedit încă odată că sportul înseamnă competiție, echipă și energie.

Miercuri - 11 mai 2016
în prima parte a zilei s-a realizat analiza chestionarelor referitoare la sporturile
individuale și de echipă. Grupele mixte de elevi au raportat rezultatele folosind
platforma twinspace.

Cuvântul de ordine al zilei a fost: ”dinamism”. Elevii aflați la Istanbul și cei din Bari
au postat întrebări referitoare la importanța sportului pentru viață. Platforma le-a dat
posibilitatea și celorlalți elevi implicați în proiect – aflați în țările natale – să posteze
comentarii și observații.

Un moment mult așteptat a fost turul cu vaporul pe Bosfor. Elevii si profesorii au
trăit momente minunate – au cântat, dansat împreună, realizându-se o comuniune intre
popoare.

Joi - 12 mai 2016
În prima parte a zilei echipele mixte de elevi au realizat prezentări în aplicația
Powtoon, cu privire la respectarea regulilor și fairplay. Elevii au cooperat foarte bine,
cu mai multă ușurință decât în zilele anterioare.

O altă sarcină a constituit-o postarea pe
Twitter a unor versuri referitoare la respect
și acceptare între semeni.

Surpriza zilei a constat în apariția în sala destinată
proiectului a unei echipe TV care a luat interviuri
elevilor și cadrelor didactice.

A urmat vizitarea muzeului în aer liber – Miniatürk, care creează o legătură între
trecutul și prezentul acestui popor. Parcul conține 126 de construcții la o scară de
1:25, din Turcia și de pe teritoriile otomane din afara granițelor acesteia. Am putut
privi construcții importante (pe care deja le vizitasem în Istanbul) din toate unghiurile
și descoperi unele aspecte pe care în mod normal era foarte dificil să le sesizăm.
Istanbulul fiind singurul oraș din lume situat pe malurile a două continente, gazdele
ne-au oferit posibilitatea să trecem și în partea asiatică. Am călătorit spre Çamlıca
Tepesi, un deal situat la 268 m deasupra nivelului mării, ce oferă o vedere panoramică
asupra Bosforului. Ne-am bucurat de peisajul minunat dar și de parcul cu arbori
monumentali, flori și ceainăriile specifice.

Vineri - 13 mai 2016
Ultima zi a reuniunii a fost destinată stabilirii detaliilor legate de evaluarea primului
an de proiect și de structura site-ului proiectului. Au fost detaliate activităţile care vor
fi desfășurate în fiecare şcoală, in vederea pregătirii reuniunilor de proiect şi a
produselor finale. S-au stabilit datele și aspectele legate de mobilităţile transnaționale
din cel de-al doilea an de proiect.
Echipele mixte de elevi au finalizat prezentările
Powtoon.
Toate prezentările au fost vizionate și aplaudate de
către participanți.

S-a restabilit legătura prin Skype cu echipa din Bari,
pentru a le vizualiza prezentarea elaborată de elevi și
a dialoga cu participanții din Istanbul.

La finalul activităților, participanții au completat
chestionarul de evaluare al reuniunii de proiect și
au fost distribuite certificatele de participare de
către coordonatorul din liceul gazdă și de directorul
instituției.

Impresii personale ale participanților
”Când am ajuns la Istanbul, mă întrebam de ce am așteptat atât să-l vizitez, fiind
numai la o oră distanță de București. Acest loc m-a cucerit definitiv și mă va chema
mult timp de acum încolo. Am găsit un oraș viu, colorat, foarte aglomerat și vesel, cu
arome îmbietoare, care are multe de oferit.
Activitățile proiectului au fost diverse, ne-am acomodat repede cu colegii din celelalte
țări. Toți elevii s-au implicat cu plăcere în activitățile sportive.
Vizitarea orașului m-a fascinat. Familia care m-a găzduit mi-a dat sentimentul că sunt
în a doua mea casă, prin ospitalitatea lor.
Această experiență m-a făcut să-mi doresc să cunosc alte locuri și alți oameni, să le
învăț modul de a trăi.”
Florentina Enea – XI A
”Mi-a plăcut foarte mult orașul Istanbul. A fost motivant lucrul pe grupe în cadrul
activităților de proiect, am învățat să lucrez cu aplicații noi și interesante, m-am
implicat în jocurile sportive. S-a confirmat încă o dată faptul că sportul pune în
valoare solidaritatea, competiţia onestă, respectul pentru adversar. Excursiile au fost
relaxante, în special turul pe Bosfor. Mi-am făcut noi prieteni și m-am simțit bine în
familia gazdă.”
Radu Joița – X B
A fost o experiență deosebită, timpul a trecut extrem de repede datorită ritmului alert
al activităților dar și ritmului alert al orașului.
Elevii s-au întors acasă cu o experiență bogată legată de importanța practicării
sportului – ca promotor pentru o viață mai sănătoasă, pentru toleranță reciprocă și
spirit de echipă.
Am cunoscut o parte din cultura turcă sub diversele ei aspecte - arhitectură, istorie,
tradiții și obiceiuri, aspecte culinare. Istanbul este o împletire între monumente
istorice și religioase, bazaruri labirintice, dar și obiective moderne. Dar ceea ce îl face
deosebit sunt oamenii, care au o stimă aparte față de semeni și o prețuire imensă față
de propriile valori. Sunt o civilizație aparte, dar ospitalitatea este un punct comun cu
poporul român. De aceea, reuniunea din Turcia ne-a dat sentimentul apartenenței la o
mare familie europeană.
Camelia State
Concluzii…
Pe parcursul celor cinci zile ale reuniunii de proiect toți elevii au socializat, au
comunicat și-au aprofundat cunoștințele de limba engleză și IT, au participat la

competiții sportive, au împărtășit impresii. Activitățile propuse au pus elevii în
situația să învețe să coopereze, dezvoltând atitudinea de respectare a regulilor și a
fairplay-ului atât în sport cât și în viață, precum și manifestarea respectului față de
diferențele culturale.

Material realizat de prof. Camelia State
prof. Corina Liță
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